
 

DISSABTE, 27: 19.30: Pilar Manresa García i Miguel Esaín Manre-
sa. Marta Casas Turon. Ana María Fernández Planas. Maria Ma-
drenchs Vilà (A.). 
 

DIUMENGE, 28: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 10.30 (Sta. Anna): Manuel González Anguita. Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Francesc Giralt Butiñà. Míriam Trèmols 
Castillo (2n A.). Ramon Baucells Reig (A.). Família Miranda-Ruiz. 
 

DILLUNS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Ba-
cardit Minoves (A.). Rossendo Font Margarit. 
 

DIMARTS, 30: 9.00: Antoni Clusells Queldra. 
 

DIMECRES, 1-XII: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Montserrat Ro-
ca Llovera (A.) 
 

DIVENDRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. 
 

DISSABTE, 4: 19.30: Carme Abellí Parleris (A.). Famílies Puig i 
Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Pel poble. 12.00: (A Sta. Bàrbara): Jaime Bu-
xeda Landaeta. Ramon Bacardit Puig. 
 

DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Miquel Pla.. 
 

DIMARTS, 7: 9.00: Intenció particular. 19.30: Conxita Arroyo. 
 

DIMECRES, 8 (IMMACULADA): 9.00: Intenció particular. 12.00: 
Concepció Gallart Garcia. Pepeta Mora Castells (A.). 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula)  
19.30, missa (excepte els dimarts: 9.00) 

Dissabtes i vigílies: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00, 12.00 i 19.30 

 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges i festes: 10.30 (bilingüe) 

 

CAPELLA de L’ANTIGA 
Diumenges i festes: 10.00 

 

CAPELLA del COL·LEGI SANTA MARIA 
Diumenges i festes: 11.30 (castellano) 

DESPATX PARROQUIAL 
C/ Nou, 22    Tel. 972 33 05 74 

santamariadeblanes@gmail.com 
 

Dimarts i Dijous 
de 8 a 9 del vespre. 

 

Dimecres i Divendres 
de 12 a 13.30 del migdia. 

 

“El més terrible dels sentiments 
és el sentiment d’haver perdut  

l’esperança” (Federico García Lorca) 

28 de novembre de 2021 

 

 

DIUMENGE PRIMER 
D’ADVENT 

L’ADVENT ÉS ESPERANÇA 
 

Avui iniciem un nou any litúrgic. És un 

començament que ens pot sonar a reite-
ració, com l’ase lligat a la sínia que no té 
altra opció que anar girant. 
 

Els clàssics grecs i llatins –i algun pessi-
mista bíblic com el Qohèlet– tenien 
aquest concepte del temps: “No hi ha res 
de nou sota el sol”. Però a la Bíblia el 
temps hi és entès com una cosa sempre 
nova, com una nova oportunitat. 
 

La idea de temps dels grecs es podria 
dibuixar amb un cercle. La història era 
per a ells un cercle que es repetia de 
manera cíclica. En canvi, la idea de 
temps segons la Bíblia podria ser repre-
sentada per una fletxa llançada cap al 
futur. Els punts per on passa la fletxa 
poden semblar idèntics, però tots són 
únics i irrepetibles. Cada instant perdut 
resulta irrecuperable, mai més no tornarà. 
I en aquest sentit, guanya força allò que 
deien els llatins: “Carpe diem”, agafa el 
dia, aprofita’l. No cal dir que l’Advent està 
pel “carpe diem”, ens anima a aprofitar el 
temps, però no per fer el boig, sinó per 
viure’l responsablement. 
 

L’Advent arriba amb una exigència: 
“Vetlleu”. Vetllar vol dir estar desperts, 
però també pot voler dir ser conscients o 

realistes. Per exemple, ser conscients de 
la nostra fragilitat. “Nosaltres som l’argila i 
vós el terrisser”, diu Isaïes. Saber que 
som dèbils i pecadors ens fa més savis i 
forts. Les crisis que patim (sanitària, eco-
nòmica, moral) ens estan despertant en 
molts aspectes. Potser fins ara havíem 
estat massa panxacontents, massa do-
mesticats, massa conformistes. En tot 
cas, per als temps difícils que s’acosten, 
necessitem una bona estructura personal, 
capaç de sostenir-nos davant les dificul-
tats. Però, com podrem vertebrar la nos-
tra vida si no cultivem l’espiritualitat? Som 
administradors de la nostra vida, l’hem de 
governar amb responsabilitat. El confor-
misme mata l’esperança. Si tot ja ens 
sembla bé, no necessitem cap salvador. 
 

L’Advent és esperança, però l’esperança 
és un bé escàs. Gent desil·lusionada i 
desenganyada n’hi ha més del compte, i 
no pas especialment entre la gent d’edat, 
també entre la gent jove n’hi ha molts que 
s’han fet malbé.  
L’esperança és com un petita llavor, que 
conté en el seu interior possibilitats insos-
pitades. Aquesta petita llavor sembla que 
no és res, però ho és tot, especialment en 
les circumstàncies més difícils de la vida. 
O la tenim o no tenim res. 
 

Enric Roura, rector 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS: 
 

21-XI: Kilian Ros Baello, fill de Daniela Natalia i Adrià. 
21-XI: Leire Sánchez Sánchez, filla de Susana i David. 
21-XI: Martina Delgado Almendros, filla de Natalia i Carlos. 
 

DIFUNTS: 
 

22-XI: José Ortega Megías (61 anys). 
21-XI: Joaquima (Quimeta) Torrent Margenats (91 anys). 
27-XI: Maria Pratsevall Vieta (101 anys) 

 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió di-
marts, 30 de novembre, a les 6 de la tarda. 
I el grup que dirigeix el P. Vilanova es trobarà a les 9 del vespre 
a la rectoria. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de Santa 
Anna de Quatre Vents tindrà reunió dimecres vinent, 1 de de-
sembre, a les 4 de la tarda. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de primera comunió es reunirà dime-
cres, 1 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

MISSA A SANT FRANCESC 
Divendres vinent, 3 de desembre, s’escau la festa de sant 
Francesc Xavier. Per aquest motiu, a les 11 del matí, celebra-
rem una missa a la capella que té dedicada a cala Bona. 
En acabar es farà una xocolatada. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Els pares i infants de la catequesi familiar tindran la trobada 
mensual dissabte 4 de desembre a les 4 de la tarda. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte 4 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella 
del Santíssim hi haurà trobada de l’Escola de Pregària. 
 

APLEC DE SANTA BÀRBARA 
Diumenge vinent, 5 de setembre, venerarem santa Bàrbara a 
la seva ermita amb una missa a les 12 del migdia. A la matei-
xa hora, a la parròquia hi haurà celebració de la Paraula. 
Aquest any no hi haurà audició de sardanes ni els tradicionals 
sabres. 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Després d’un any d’interrupció forçada per la pandèmia,      
l’Agrupació Pessebrista de Blanes torna a convocar el tradici-
onal concurs de pessebres. Serà la noranta-unena edició.  
Ja es poden formalitzar les inscripcions a les botigues de can 
Borràs (C/ Ample) o can Saura (C/ Raval). 
 

VOLUNTARIS PER SANT JOAN 
L’ermita de Sant Joan és oberta els diumenges i festes, de les 
10 del matí fins a la 1 del migdia, gràcies al servei generós 
d’un grup de voluntaris que hi fan vigilància. 
En aquest moment es necessiten més voluntaris. Si algú pot 
oferir aquest servei, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 

 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 954,50 Cera 406,56

Llibres i revistes 249,80 Publicacions i subscrip. 179,54

Full Parroquial 186,20 Act. pastorals 30,83

Donatius diversos 870,00 Oficina i telèfon 133,02

Col·lectes ordinàries 1.898,49 Compres equipament 47,19

Quotes Germanor 80,00 Manteniment i reparacions 1.910,92

Donatius per Germanor 1.359,40 Subministraments 141,80

Càritas (caixeta) 255,00 Germanor (F.C.D) 782,00

Donatius neteja 40,00 Càritas (caixeta) 255,00

Donatiu vitrall St.Pasqual 50 Neteja esglesia parroquial 423,50

Serveis bancaris 1,88

Suma ingressos: 5.943,39 Suma despeses: 4.312,24

COMPTES - OCTUBRE 2021

INGRESSOS DESPESES


